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TÓM TẮT
Với phương châm sống "Hãy
sống hết mình để ngày mai
đừng hối tiếc" tôi luôn nỗ
lực từng ngày để hoàn thiện
bản thân. Tuy là người học về
kinh tế nhưng tôi có một niềm
yêu thương mãnh liệt đối với
ngoại ngữ, tôi tin là ngôn ngữ
là nhịp cầu để kết nối tất cả
mọi người đến với nhau, có
thể hiểu nhau và cùng nhau
giải quyết vấn đề một cách
hiệu quả nhất. Việc truyền tải
những kinh nghiệm mà tôi đã
học, những chặng đường để
chinh phục ngôn ngữ của một
sinh viên khác ngành mà tôi
đã trải qua cho những bạn trẻ
hiện nay đối với tôi là điều
hân hạnh và hạnh phúc nhất.

2019
2021

QUẢN LÍ VĂN PHÒNG
Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam
Quản lí và hỗ trợ các Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam
Quản lí thu chi nội bộ
Phiên dịch trong các cuộc họp giữa Hiệp hội với các tổ chức
nước ngoài và Việt Nam
Tổ chức các hoạt động cộng đồng cho Doanh nghiệp Thái
Hỗ trợ sinh viên ngành Thái tìm cơ hội việc làm trong các
Doanh nghiệp Thái
Hướng dẫn thực tập cho sinh viên Thái Lan

2017
2021

GIÁO VIÊN TIẾNG THÁI

2017
2018

TRỢ LÍ PHÒNG MARKETING

Trung tâm ngoại ngữ Saigon Vina
Giảng dạy tiếng Thái theo các trình độ
Soạn giáo án giảng dạy phù hợp với người học

Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam
Hỗ trợ và liên hệ các phòng ban liên quan để tạo chiến dịch ra
mắt sản phẩm mới
Liên hệ với Sở Công thương TP. HCM
Quản lí website trang Sản phẩm Thẻ
Đăng tải các thông tin về thẻ, khuyến mãi lên Website

HỌC TẬP
Chứng chỉ tiếng Thái cho người nước ngoài - Đại học
Chulalongkorn - Thái Lan
Cử nhân ngành Marketing - Đại học Kinh tế TP. HCM
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Thái, Tiếng Trung (Cơ
bản), Tiếng Hàn (Cơ bản)

KỸ NĂNG
Truyền đạt

Viết lách

Giao tiếp

Quản lí thời gian

Máy tính

Nghiên cứu

Giải quyết vấn đề

Học hỏi

Thương lượng

Phân tích

LIÊN HỆ
Email: dinhdonngo@gmail.com
Điện thoại: 0938 39 2457
Facebook:
https://www.facebook.com/Tusa
chhocTiengThai

